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Kære medlemmer af Sundsøre Lystbådehavn
Vi nærmer os heldigvis vintersolhverv, den 21. december, hvorefter dagene igen bliver længere og lysere.
For de, der plejer at tage på lidt længere sommertogter, kan vinteren jo heldigvis også bruges til planlægning og
drømme. Ingen af os ved jo for indeværende, hvordan 2021 bliver i forhold til covid 19 restriktioner, men med
udsigten til vacciner kan vi jo håbe på, at sejlsæsonen 2021 giver mulighed for at sejle lidt mere frit omkring.
Skive Kommune har nu i samarbejde med bestyrelsen sendt rådgiver-udbud i licitation hos WSP (Orbicon), Cowi og
Rambøll. Der er i det udsendte materiale lagt en tilbudsfrist til 5. januar, hvorefter vi vil tage stilling til, hvem der får
entreprisen. Vi vil allerede nu begynde at iværksætte aftale om hjemtagelse af de aftalte og af kommunen garanterede
økonomiske midler fra Kommunekredit, så vi også på den front er klar, når rådgivningsarbejdet sættes i gang.
Til brug i forbindelse med udfærdigelsen af udbudsmaterialet fik vi foretaget en ”Sensor survey” af havnen og
området omkring molen, det er både spændende og nyttigt at ”se” bunden i havnen med sten, gamle pæle og huller.
Kurt fra bestyrelsen har sendt dette gode indlæg til nyhedsbrevet:
”Vi har nu fået den ene af de to joller, havnen har fået foræret, indendørs. Pengene til projekt "renovering af to joller
af ukendt herkomst" er i hus og venter bare på at blive brugt. Der er nogenlunde overblik over, hvad der skal
laves/repareres, så hvis der er hænder nok, der melder sig til at hjælpe, er det realistisk, at den ene jolle er klar til
søsætning til foråret. Hvis du har lyst til at hjælpe, lidt eller meget, er du velkommen til at kontakte tovholder på
projektet, Kurt Sørensen på tlf.41 41 81 72. Alle kan være med - det er slet ikke alt arbejde, der er for "specialister".
Vel mødt!”
Havnefogeden har pyntet havnekontor og sejlerstue med lys, og et af vores medlemmer har også pyntet sin motorsejler
smukt med lys, så nu kan julen bare komme an.
Med ønsket om en god jul
Venlig hilsen
Frank Jakobsen
Formand Sundsøre Lystbådehavn

